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R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

BASHKIA E TIRANËS 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE 

DREJTORIA JURIDIKE, PLANIFIKIMIT E ZBATIMIT TË KONTRATAVE 

 

 

Nr.______ prot.                                                                                  Tiranë, më___, ___, 2022                                                                                   

                                                                                    

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Data: 23.05.2022 

 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “AZ Distribution” shpk, me adresë kryesore, 

Superstarda Tiranë-Durrës, km 10, pikë karburanti në zonën kadastrale 2119, Nr.pasurie 148/44, 

Katund i Ri, Kashar, Tiranë  & “EROIL” sha, me adresë kryesore, Rruga Donika Kastrioti, 

pallati nr. 8, kati 3, Apartamenti nr. 2/4, Tiranë. 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur, e thjeshtuar 

 

 Numri i procedurës / referenca e Lotit: Blerje karburanti për automjete, gazoil dhe benzinë -  

REF-27561-05-05-2022. 

 procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje karburanti për automjetet, Gazoil dhe benzinë – 

Marrëveshje Kuadër – Me një operator ekonomik fitues ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara. 

Artikujt dhe sasia e parashikuar:  

Sasia e karburantit që kërkohet është 

 

14.400 litra Gazoil (Diesel 10 ppm ULSD) 

 2.700 litra Benzinë pa plumb (Premium UNL 10ppm) 
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Kohëzgjatja e kontratës do të jetë nga data e nënshkrimit të kontratës  me përfundim të   

periudhës 12 mujore brenda Marrëveshjes Kuadër.    

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike datë 09.05.2022, numër 59. 

                                          

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë  procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

me  vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

 

1. Bashkimi i Operatori ekonomik “AZ Distribution” shpk & “EROIL” sha 

 

“AZ Distribution” shpk      L32204031E 

          Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

  

 

“EROIL” sha                     L32230076S 
          Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

 

  Oferta ekonomike: 3 300 075 (tre milion e treqind mijë e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa T.V.SH. 

          

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 380.76 (treqind e tetëdhjetë pikë shtatëdhjetë e 

gjashtë) lekë pa T.V.SH. 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

Nuk ka Operator Ekonomik të Skualifikuar. 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

1. Bashkimi i Operatori ekonomik “AZ Distribution” shpk & “EROIL” sha 

 

“AZ Distribution” shpk      L32204031E 

          Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

  

 

“EROIL” sha                     L32230076S 
          Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  
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 Oferta ekonomike: 3 300 075 (tre milion e treqind mijë e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa T.V.SH. 

          

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 380.76 (treqind e tetëdhjetë pikë shtatëdhjetë e 

gjashtë) lekë pa T.V.SH. 

 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek Autoritetit Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e 

Çerdheve dhe Kopshteve me adresë Rr. “ Barrikadave ”, Çerdhja Nr. 1, Tiranë, sigurimin e 

kontratës brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Klasifikimi u krye më datë 19.05.2022. 

Referuar Nenit 96, pika 2, shkronja b të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

parashikohet: “Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet: ... b) në 

rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues”. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Zhaneta Beqiri 
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